
ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Живяло някога едно момиченце, което не се разделя-
ло с червената си шапчица и всички го наричали Черве-
ната шапчица. Веднъж майка му изпекла питки и рекла:

– Научих, че баба ти е болна. Занеси Ӝ тези питки да 
се подкрепи!

Червената шапчица тръгнала по пътеката, която ми-
навала през гората. 

Адаптация по приказката Червената шапчица 
на Шарл Перо
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Изведнъж пред нея изскочил огромен вълк и извикал:
– Здравей, момиченце! Къде си се забързало така?
Червената шапчица казала, че носи питки на болна-

та си баба.
– Аз също ще я навестя – изръмжал вълкът. – Ти тръг-

ни по този път, а аз ще мина по онзи, да видим кой ще 
стигне пръв!

Вълкът хукнал по най-прекия път към дома на бабата. 
Щом стигнал там, почукал на вратата и се престорил на 
внучка Ӝ.

– Дръпни резето и вратата ще се отвори – рекла бабата 
и звярът се втурнал вътре. 

Добре, че тя успяла да се заключи в гардероба. 
Вълкът се зачудил какво да прави, след което нахлу-

пил нощната шапка на бабата, сложил очилата Ӝ и лег-
нал в леглото. Скоро дошла и Червената шапчица. Щом 
влязла в стаята, тя попитала:

– Бабо, защо са ти толкова големи ушите?
– За да те чувам по-добре – рекъл вълкът.
– Бабо, защо са ти толкова големи очите?
– За да те виждам по-добре.
– Бабо, а защо са ти толкова големи зъбите?
– За да те изям! – изръмжал вълкът и скочил.
Червената шапчица едва успяла да избяга навън. 
За щастие в това време оттам минавал един ловец. 

Щом зърнал вълка, той свалил пушката и го прогонил. 
После влезли в къщата и намерили скритата в гардероба 
баба. Червената шапчица се хвърлила в прегръдките Ӝ, а 
после двете благодарили на ловеца, че ги е спасил и го 
нагостили с хубави питки. 
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ШАРКОЛИЯ 

Един ден крал Вълкашин извикал сина си и му казал:
– Марко, аз остарях и скоро ще си ида от този свят. Взе-

ми сабята ми! Тя не е обикновена, а сече дърво и камък.
Юнакът хванал сабята, изтеглил я от ножницата – ос-

трието ѝ блеснало като пламък.
– И конят, който яздех не беше обикновен – казал кра-

лят. – Аз имах една бяла кобила, която беше крилата. 
Преди година я отведох в Пирин планина и я пуснах на 
свобода. Кой знае дали е още жива.

Марко препасал сабята и веднага тръгнал на път. Стиг-
нал Пирин планина. Прекосил гората с великански бо-
рове и излязъл на каменистите поляни, които опирали 
в непристъпни скали. После юнакът стигнал до бистро 
езеро. Близо до брега му видял бялата кобила, а след нея 
пристъпвал млад, крилат жребец – синът Ӝ. Козината му 
била изпъстрена с червени петна.

Крали Марко се затичал към конете. Кобилата вдигна-
ла глава и препуснала. Още малко и Марко щял да я хва-
не, но тя се хвърлила в езерото и заплувала. Тогава юна-
кът сграбчил гривата на жребеца и се метнал на гърба му.

Младият кон се втурнал в галоп – като вихър обико-
лил три пъти езерото. Като видял, че не може да хвър-
ли юнака от гърба си, също скочил във водата. Марко се 
вкопчил с две ръце за гривата. 

Българска легенда,
преразказана от Цанко Лалев



Жребецът преплувал езерото, излязъл на брега и ли-
тнал. Издигнал се над покритите с лед върхове и се спус-
нал като камък надолу, но Марко пак не го пуснал.

Конят стъпил на земята и проговорил
– Ти ме надви, юначе. Отсега аз ще съм ти верен слуга.
Крали Марко отвърнал:
– Няма да си ми слуга, ти ще си ми побратим. И понеже 

козината ти и нашарена с червени петна, ти давам име 
Шарколия.

От този ден крилатият кон и Крали Марко станали не-
разделни.
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Веднъж лисицата намислила да се пошегува с щърке-
ла и го поканила на обед. Той приел и още на другия ден 
почукал с дългия клюн на вратата ѝ.

– Влез, добре си дошъл! – посрещнала го тя. – Заповя-
дай на трапезата. Сготвила съм вкусна гозба.

Настанил се щъркелът край масата. Лисицата подне-
сла супа в широки чинии и бързо излочила своята с език. 
А щъркелът, колкото и да се мъчел, не успял да вкуси 
дори една капчица, защото чинията била твърде плитка 
за дългия му клюн. Така си останал гладен.

– Щърко, защо не ядеш от супата? – попитала го уж 
загрижено лисицата. – Не ти ли харесва?

Разбрал щъркелът, че лисицата го е взела на присмех.
– Благодаря, че ме покани – рекъл той. – Заповядай и 

ти утре вкъщи на обед.
На следващия ден, в уречения час, лисицата пристиг-

нала в дома на щъркела.
– Добър ден, Щъркелчо!
– Добре дошла, Лисо! Заповядй да те нагостя!
– Благодаря, че ме покани – седнала на трапезата ли-

сана. – Много съм гладна и надушвам колко вкусно ухае 
гозбата.

 Домакинът поднесъл чорбица, само че този път тя 
била сипана в дълбоки гърнета с тясно гърло.

ЪРКЕЛЪТ И ЛИСИЦАТА

Езопова басня 
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Щъркелът бързо изгълтал своя обяд с дългия си клюн, 
а лисицата дори не успяла да си пъхне муцуна в съдин-
ката и въобще не близнала от яденето.

– Добре... – станала да си ходи по някое време лисана. 
– Както гостих, тъй ме гостиха.

Така тя трябвало да се върне вкъщи гладна, засрамена 
и с подвита опашка.



ЮНАЧНОТО ПЕТЛЕ 

И напереното петле тръгнало към царския дворец. Вър-
вяло, вървяло, стигнало до една река без брод и без мост. 
Спряло се, мислило, чудило се, най-сетне си рекло:

– А бе, аз защо ли се чудя?
И като се навело, проточило шия и захванало да пие. 

Цялата река пресушило и минало на другия бряг.
Продължило по-нататък. Навлязло в една гора. Извед-

нъж напреде му изскочил един лъв и се озъбил:
– Хей ти, дето ходиш на два крака, кой ти позволи да 

влизаш в моята гора? Връщай се или ще те изям!

Откъс от приказката Юначното нетле 
на Ангел Каралийчев
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– Ще ми изядеш опашката! Я се махай от пътя ми! – 
ядосало се петлето, клъвнало лъва и го глътнало.

Вечерта петлето с оскубаната опашка стигнало цар-
ския дворец. Кацнало на един клон в градината пред от-
ворения прозорец, където спял царят. На масичката, до 
царската глава, лъщяла подковата на дядовото Пешово 
магаре.

– Кукуригу-у-у! – плеснало с криле петлето.
– Кой нарушава царския ми сън? – изревал царят.
– Аз! – отвърнало петлето.
– Какво искаш?
– Подковата!
– Не я давам! Тя ми е късмет! – отвърнал царят, граб-

нал я от масичката и я мушнал в пазвата си.
Тогава петлето още по-силно изкукуригало:
– Цяла нощ ще пея и няма да те оставя да спиш.
– Тъй ли? – заканил се царят и плеснал три пъти с ръце.
Мигом влезли деветима царедворци и паднали на ко-

лене. Царят им рекъл:
– Заповядвам да напалите голямата пещ, да хванете 

онова петле и да го хвърлите живо вътре!
Както заповядал царят, тъй направили царедворците. 
Хвърлили петлето в огнената пещ, но то не се уплаши-

ло. Щом стъпило върху въглените, зяпнало и рекло:
– Водолей, водолей,
всичката вода излей,
въглените угаси
и петленцето спаси!
Додето изрече тези думи, цялата река рукнала навън и 

заляла пещта. Угасила въглените.
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ЯН БИБИЯН

Сред къпините имаше голям камък. Гущерът изпълзя 
на тоя камък. Ян Бибиян не го изпускаше от погледа си. 
Той го следеше с живите си очи и почна да оглежда ка-
мъка и да търси място, откъде най-лесно може да се по-
качи върху него. Гущерът забеляза движенията на мал-
кия, плъзна се по камъка и изчезна в една голяма дупка 
под него.

– Фют! – извика недоволен Ян Бибиян и махна с ръка.
Отведнъж из дупката, която беше под камъка, изскок-

на едно малко човече, скочи на камъка и каза:
– Ей, хлапе, защо ме викаш?
– Аз не те викам – каза Ян Бибиян и почна да разглеж-

да учудено това дете, което никога не беше виждал.
– Как не си ме викал? Нали ти преди малко извика 

„Фют“!
– Да, но тебе не виках.
– Аз съм малко дяволче и се казвам Фют – каза стран-

ното човече и почна да подскача върху камъка и да се 
смее.

Ян Бибиян не се уплаши от дяволчето. Напротив, то 
му хареса и той почна да го гледа с любопитство и с ус-
мивка. То донякъде приличаше на Ян Бибиян, само че бе 
по-слабо и много пъргаво. То скачаше бързо и леко като 
бълха и много лукаво въртеше очите си. А като се смее-

Откъс от романа Ян Бибиян 
на Елин Пелин



ше, в устата му блещяха хубави бели зъби. Отстрани на 
челото му, под рошавата му коса, се подаваха две малки 
рогчета. Отзаде му се мяташе дълга опашка.

Дяволчето отведнъж спря да скача и попита приятел-
ски:

– Как ти е името?
Ян Бибиян вдигна глава и каза важно:

Аз съм Ян Бибиян,
аз съм малък като залък,
силен като великан.
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